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 سم.

 .أحسن هللا إليك
 بسم هللا الرحمن الرحيم

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،ينالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسل
 .أجمعين
 لسامعين يا حي يا قيوم.غفر لشيخنا وللحاضرين وااللهم ا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 إذا ذهب بصرهاما جاء في عقل العين  :باب

 -رضي هللا تعالى عنه-حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت 
 في العين القائمة إذا أطفئت مائة دينار. :لكان يقو

ليس في ذلك إال االجتهاد إال أن ينقص بصر  :جاج العين، فقالوح   ،ر العينت  وسئل مالك عن ش   :قال يحيى
 .فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين ،العين

إنه ليس  الشالء إذا قطعت:وفي اليد األمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت  :قال مالك :قال يحيى
 وليس في ذلك عقل مسمى. ،في ذلك إال االجتهاد

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 ما جاء في عقل العين :باب

  .يعني دية العين
 إذا ذهب بصرها

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول في العين "
وصار اإلنسان في ظالم،  ،معنى أنه ذهب بصرها، طفئت تشبيهًا لها بالسراج إذا أطفئ "ئتالقائمة إذا طف

هذا  :قائمة يعني لم يتغير شكلها، إذا رأيته قلت "العين القائمة إذا طفئت" "مائة دينار" ذلك إذا ذهب بصرهوك
خمسمائة دينار، فهل يعني عشر دية، واألصل أن فيها نصف الدية  "مائة دينار"مبصر، لكن البصر ذهب 

 "دينار كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مائة" :يقول ؟الشكل والمنظر يقدم على المنفعة التامة بالبصر
وعيناه  ،وصار رجل أعمى ،معنى هذا أنه إذا فعل بالثانية كذلك، كأنه يبصر، وعلى عين قائمة بقيت كأنه يرى 

ن : إهل نقولالعميان تراه كأنه يبصر، كأنه يشوف، لكنه ال يرى،  ما خمس الدية، بعضهقائمتان كأنه ينظر في



كان يقول " والسند إليه صحيح ،إذًا ماذا عن قول زيد بن ثابت ؟تضرره بفقد البصر أقل من تضرره بتشوه العين
 ؟ماذا عن هذا "في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار

 ......:طالب
 ئمتين.ذهب البصر كامل مع كون العينين قا

 :......طالب
تغير لون يال أحيانًا يضرب اإلنسان ضربة تذهب البصر من الداخل، تذهب باإلبصار من الداخل، ما يلزم أنه 

 العين.
 .-رضي هللا تعالى عنه-اجتهاد من ثابت بن زيد طالب: 

ة، فجاء من كان البصر عنده ستة على ست ،نه ينقص من البصر بنسبة: إولو قلنا ه،ال شك أن هذا اجتهاد
 ؟يجتهد فيها كما قال اإلمام في بعض القضايا ؟أو تقدر بقدرها : بالنسبةضربه صار خمسة على ستة، نقول

 ؟وماذا عما لو ضربه وبصره ضعيف فقوي  ،يجتهد فيها
 والنظارات. طالب: يعطيه قيمة الطبيب

ينفجر ويبصر، فهل شيء متحجر ف وهذا حصل، يصير ،ألنه يذكر بعض العميان يصطدم بسارية ويبصر
ن لم يكن من غير قصد حسن عليهأ :أو يقال ؟ن هذا باعتبار أنه اعتدى عليه وضربه يعزر: إنقول  ؟نعم ؟ وا 
 :.......طالب

 هذا؟ب وش عالقة هذا
 سنه المسوس وطلع نظيف جديد! واقعة هذه؟قلع  :أنت لو تقول

ما شخصه  دري فقلع ضرسه وصار يسمعسمع ما ييكون العرق الداخلي ضاغط على اإلذن وي يسمع،طالب: 
 صح.

، بل هو في األصل معتٍد عن طريق عالج ال يستحق شيئاً  هو ما يستحق شيء إذا لم يقصد، إذا لم يكن ذلك
 ؟يستحق التعزير، لكنه في مثل هذه الصورة ما يتصور أن أحد يبي يطالبه على جنايته، نعم وجانٍ 
 :.......طالب
الجناية واضحة وبالغة، الجناية بالغة، بحيث لو تتعرض الثانية ألدنى شيء صار ، الال ما صار كامل،  ،ال ال

  .على خطر من العمى
 :.......طالب

 ؟وعشر الدية كاألصبع ه فيه ما فيه، يعني ذهب نصف بصرهلكن قبول ،على كل حال توجيهه ممكن
 .:.....طالب

  .ال ذهب من واحدة
 :......طالب

  ؟هوهو  وأ ؟ يزيد نظر الثانيةظر كله بواحدةإيه ما يخالف، يجتمع الن
 :......طالب



كالمك هذا كأنه جاري على مذهب الشريطية البودي أهم من المكينة، ما يصلح يا أخي، هذا بصر، هذا ذهب 
  .البصر، فالثانية عرضة ألن يفقد البصر بالكلية

 :......طالب
وذهب البصر كامل،  ،هو يستحق خمسمائة من اإلبل أيضًا لو كانت غير قائمة، أنت أنظر إلى النسبة اآلن

الو ؟ أيهما أهم الشكل فما أعطاه إال العشر مائة من اإلبل، لو ذهب البصر مع الشكل ما يستحق خمسمائة ،نعم  ا 
  ؟البصر
 :......طالب

  ؟إذًا كيف نقول بهذا
 :......طالب

هر األثر بالغ، تمر على األشجار ما تراها يا الماشية يظ هذه العين تروح كلها، ولذلك في ال الجهة التي في
  يعني تغطي عين. شماالً يمينًا و  أخي، إذا كان ما في إال عين واحدة، لكن باعتبار أن اإلنسان حذر يلتفت

 :......طالب
 المسألة كبيرة يعني.ال ال 

 .ز يمنة ويسرةحدة ما يستطيع التركيما فيه إشكال يعني حتى لو يسوق صاحب العين الوا :أقولطالب: 
  .وليس بملزم ،على كل حال الحكم من اجتهاد صحابي

 :......طالب
 .-رضي هللا عنه-ما يأخذ بهذا أحد، ما أظن يأخذ بهذا أحد، على كل حال هذا اجتهاده 

 :......طالب
ص وأذهب بصرها، كيف يقت ن لو اعتدى شخص فجعل عينه قائمةبالعين القائمة الشكل، اآلهم يقصدون ال ال 
  ؟ عمد هذا.منه

 :......طالب
حتى يذهب بصره، وتبقى عينه قائمة، هذا نص عليه  ال ما هو بالعمليات، يؤتى بمرآة وتعكس عليها الشمس

 أهل العلم بهذا.
 يعني العظم المستدير حولها "وحجاج العين"يعني قطع الجفن األسفل  "وسئل مالك عن شتر العين :قال يحيى"

هل هو أشد  ن لو تغير شكل العين ببياض مثالً يعي "إال أن ينقص بصر العين االجتهاد "ليس في ذلك إال :قال
 "فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين" لمسألة كلها اجتهادية على كل حالا ؟من شتر العين أو حجاج العين

شخص ففقأ هذه  فجاءمائة من اإلبل،  وقلنا بحكم زيد، أخذنا منه ،هاطيب لو صارت العين قائمة أذهب ضوء
  ؟ ما نلزمه بأربعمائة.بقي أربعمائة، هل نلزم هذا بأربعمائة ؟ أخذنا مائة سابقةكم نلزمه بأربعمائة العين القائمة

قدر النقص إنما يقرره أصحاب الخبرة، و  "فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين "إال أن ينقص بصر العين
أنه ليس في ذلك إال  العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشالء إذا قطعت العين القائمة األمر عندنا في :قال مالك"

نه يلزم فيها أربعمائة، العين العوراء إذا : إيعني لو أخذنا بفتوى زيد لقلنا "االجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى



تهاد، وليس في وفي اليد الشالء إذا قطعت ليس في ذلك إال االج" ا قلنا بفتوى زيد أخذنا منه مائةطفئت، مثل م
 ؟ألن نصف الدية إنما هو في اليد المؤثرة العاملة، نعم "ذلك عقل مسمى

 :.......طالب
 ؟وين

 :......طالب
  ، نعم؟إذا كان المراد بطفئت تغير شكلها وتشوه ،إذا طفئت ، يعني قائمةنعم

 :......طالب
نها طفئت يعني انطبق : إيمكن أن يقالألن طفئت يطلق بإزاء البصر، ال يطلق بإزاء العين، ال هو  ؛ال تغير

على كل حال في هذه األمور تقدر هذه الجنايات، تشكل لها لجان من أهل جفنها عليها، يمكن أن يقال هذا، 
 الخبرة وتقدرها، نعم.

  أحسن هللا إليك
 : ما جاء في عقل الشجاجباب

ر أن الموضحة في الوجه مثل وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذك
فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس  ،الموضحة في الرأس إال أن تعيب الوجه

  .فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا  
  نا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة.: واألمر عند-رحمه هللا تعالى-قال مالك 

  اغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه.وال تخرق إلى الدم ،لعظموالمنقلة التي يطير فراشها من ا :قال
وقد قال ابن  المأمومة والجائفة ليس فيهما قود،األمر المجتمع عليه عندنا أن  :-رحمه هللا-قال مالك 

  .ليس في المأمومة قود :شهاب
ما يصل إلى الدماغ إذا و  وال تكون المأمومة إال في الرأس، ،والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ :قال مالك

  خرق العظم.
وهذا العقل في  ،األمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة :قال مالك

انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن  -صلى هللا عليه وسلم-الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول هللا 
األئمة في القديم وال في الحديث فيما  ، ولم تقض  ها خمسا  من اإلبل، وجعل في-رضي هللا تعالى عنه-حزم 
  لموضحة بعقل.دون ا

األعضاء عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من  وحدثني يحيى عن مالك
 ففيها ثلث عقل ذلك العضو. 

في عضو من األعضاء في الجسد أمرا  مجتمعا  حدثني مالك كان ابن شهاب ال يرى ذلك، وأنا ال أرى في نافذة 
  ليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا.و  ،ولكني أرى فيها االجتهاد يجتهد اإلمام في ذلك ،عليه

فما كان في الجسد  ،األمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة ال تكون إال في الوجه والرأس :قال مالك
 .من ذلك فليس فيه إال االجتهاد



منفردان، والرأس بعدهما ألنهما عظمان  ؛اللحي األسفل واألنف من الرأس في جراحهما ى فال أر  :ال مالكق
  عظم واحد.

قاد من  -مارضي هللا تعالى عنه- بن الزبير وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عبد هللا
 المنقلة.

  :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
  عقل الشجاج: ما جاء في باب

المقدر، ومنها ما ال يمكن ومنها ما يمكن إلحاقه ب ،الشجاج منها ما جاء تقديره بالنص، ومنها ما ترك تقديره
   إلحاقه.
وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن " :-رحمه هللا تعالى-يقول 

ضح ويو  ،ويخترق الجلد واللحم ،ن كل منها ينتهي إلى عظمأل "الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس
 "فيزاد في عقلها بقدر" ألن عيب الرأس أقل من عيب الوجه "ال أن تعيب الوجه فيزاد في عقلهاإ" ويبرز العظم

إال أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما " "ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس" ه من تشويهتما تسبب
خمس، كم؟  ؟الموضحة فيها "فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا   ،بين عقل نصف الموضحة في الرأسا و بينه
، ويضاف إلى الخمسين نصف خمسين ؟كم فيها من الدنانير ، خمس من اإلبل، فيكون في كل..،طيب

  كون المجموع خمسة وسبعون دينارًا.في الموضحة
يعني كما جاء في حديث عمرو بن حزم،  "عشرة فريضةواألمر عندنا أن في المنقلة خمسة  :قال مالك"

وترض بعض  ،توضح العظمويتضح العظم، المنقلة تزيد عليها،  ،ط اللحم والجلدكش، الموضحة ت..المنقلة
العظام، وتنقلها عن مكانها، ولذا جاء عقلها أكثر من عقل الموضحة، خمسة عشرة فريضة، خمس عشرة من 

ألنها إذا خرقت إلى الدماغ صارت  ا من العظم، وال تخرق إلى الدماغ؛ي يطير فراشهالمنقلة الت :اإلبل، وقالوا
  الرأس وفي الوجه، يعني كالموضحة. مأمومة، وهي تكون في

 ؟يعني ولو كانت عن عمد، لماذا "األمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود :قال مالك"
ؤمن ليس في المأمومة قود، هذه أمور ال يمكن تقديرها بدقة فال ي :قد قال ابن شهاب، و ؟ ال يسلم من الزيادةنعم

  الحيف والزيادة.
وال تكون المأمومة إال في " يعني أمت الدماغ وقصدته "والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ :قال مالك"

لصدر وال في اليد وال في الرجل، ما في مأمومة في ا المأمومة "الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم
ن أمت ما أمت ال،  ؟وقصدت ما قصدت، يعني لو أنها قصدت القلب، أمت القلب وقصدته تسمى مأمومة ،وا 

  إنما تكون في الرأس فقط. ،..إنما المأمومة
 لماذا؟ ألنه ال "حتى تبلغ الموضحة األمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل :قال مالك"

: يمكن ضبطها، يعني إذا وصلت إلى حد وهو العظم أمكن ضبطها، لكن قبل ذلك ال يمكن ضبطها، قد يقال
، انتيوعظمه عشرة س هسبار فيأخذ بنسبتها، لكن أيضًا الناس يتفاوتون، بعض الناس بين جلدنه يؤتى بالمإ

ألمور إنما تقدر بقدرها، يعني وبعضهم واحد ملي، فمثل هؤالء التفاوت الكبير بين الناس يجعل مثل هذه ا



وعظمه إال شيء يسير، بينما الرجل السمين بين جلده وعظمه  هيختلفون الناس، الرجل النحيف مثاًل ما بين جلد
  .شيء كثير، فمثل هذه األمور ال شك أنها تقدر بقدرها

نما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول هللا "  -هللا عليه وسلمصلى -حتى تبلغ الموضحة، وا 
األئمة في القديم وال  ، ولم تقضانتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمسا  من اإلبل

يعني ما في شيء ثابت، ما قضى أحد ممن يعتد بقوله بشيء ثابت،  "في الحديث فيما دون الموضحة بعقل
المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من عن سعيد بن  ني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيدوحدث" :قال

، ..ما في ما يقول ،نافذة في عضو من األعضاء ؟نافذة إلى أي حد ل ذلك العضو"األعضاء ففيها ثلث عق
ذا قلنا ؟كم في الموضحة في الرأس ؟نعم ؟الموضحة مثالً  ن نافذة في العضو من األعضاء وصارت : إخمس، وا 

 ؟اليد مثالً  ؟العظم ثلث عقل ذلك العضو، العضو عقله كم؟ كمموضحة في الرجل أو في اليد، وأوضحت 
ذا جعلنا الموضحة في اليدخمسم ة وخمسة وسبعين، أو مائة وسبعين ثلث عقل اليد، ثلث الخمسمائة، مائ ائة، وا 
؟ ال ليس المقصود أو مائة وستة وستين وثلث، هل يمكن أن يقال بهذا والموضحة في الرأس فيها خمستقريبًا، 

  .هذا
  ."كل نافذة في عضو من األعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو"

"وأنا ال أرى : يعني لم يوافق ابن المسيب على اجتهاده هذا، قال "حدثني مالك كان ابن شهاب ال يرى ذلك" :قال
 ، تشكل له لجنةإنما يقدر بقدره "ضاء في الجسد أمرا  مجتمعا  عليهفي عضو من األع -هذا مالك- في نافذة

  ."ولكني أرى فيها االجتهاد يجتهد اإلمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا" ويقوم
األمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة ال تكون إال في الوجه والرأس، فما كان في الجسد  :قال مالك"

  ."من ذلك فليس فيه إال االجتهاد
ن، والرأس بعدهما ادر ألنهما عظمان منف نف من الرأس في جراحهما؛: فال أرى اللحي األسفل واأل قال مالك"

تبعه، واألنف يعني يقصد بالرأس الجمجمة، يعني الفك األعلى تبع الرأس، لكن الفك األسفل ليس  "عظم واحد
  أيضًا ليس تبعًا له.

أو  لة"د من المنق  قاوحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد هللا بن الزبير أ" :قال
: لة، على كل حال العظم ينتقل من مكانه سواء انتقل بنفسه كما يقال، فالذي ينقل من مكانه يصح أن يقالالمنق  

ن من حج به فقد حج، ابن الزبير أقاد من المنقلة، لكن هل المنقلة يمكن : إنه انتقل، وهذا مثل ما قلنا باألمسإ
ال يمكن أن تقدر هذه العظام التي انتقلت من  ،ال بد من الحيف ؟من الحيفأال يؤمن  ؟ضبطها ليتم القود فيها

أن ينتقل عشر  ألصل، فهل يؤمن أن يكون في القودر صغيرة من العظام انتقلت في اس  مكانها، قد تكون عشر ك  
  يمكن أن يقاد في مثل هذه الصورة. صعبة هذه، ال ؟أو عشرين أو خمس

 لغ. ب هنعم إي
 نعم؟
 

 ....طالب:..



وعاش بكلية  ،وسلم من ذلك ،وأمكن خياطته ،اعتدى عليه، اعتدى عليه وهو نائم فبقر بطنه، وأخذ الكليةأو 
 طرد عندهم.هذا متجه يعني م ؟كليتين كل واحدة نصف الدية هنه باعتبار أن في: إهل يقال ،واحدة، نعم

 
 .وهللا أعلم 

 معين.وعلى آله وصحبه أج وصلى هللا وسلم على نبينا محمد


